Novo cartão de membro para Amigos da Bhakti Marga: Também é um Cartão de
Dinheiro!
A partir de 2018, o cartão de membro dos FoBM será um Cartão de Dinheiro Bhakti Marga
especial, ao qual podem adicionar dinheiro, tanto com numerário, como com transferência
de um cartão de crédito/cartão bancário. É um cartão pessoal e intransmissível, que cada
membro recebe uma única vez e que o irá acompanhar ao longo de toda a sua associação
aos FoBM. No cartão de membro estão os vossos primeiro e último nomes, nome espiritual,
país e o vosso número de membro FoBM. Por favor, tenham sempre o vosso cartão
convosco, quando visitarem Shree Peetha Nilaya.
Podem recarregar o vosso cartão de dinheiro FoBM a qualquer momento, aqui em SPN,
nas máquinas “Cash Card” (cartão de dinheiro). No entanto, não podem reaver o dinheiro
no cartão como nos cartões normais. Portanto, por favor não coloquem demasiado dinheiro
no cartão.
Sempre que fizerem um pagamento com ele, irão receber um desconto de 10% para
Membros FoBM:
•

Na loja, em todos os artigos disponíveis, agora incluindo livros;

•

No Bhajan Café;

•

Na máquina de venda automática de snacks e bebidas;

•

Em alguns seminários e cursos da Academia;

•

Noutras ofertas, que podem ser decididas com pouca antecedência.
o
o

Não são concedidos descontos em eventos ou cursos com Paramahamsa
Vishwananda.
Não são concedidos descontos em cursos do Sadhana.

➢ Quando fizerem o pagamento da estadia (que inclui refeições), receberão um
segundo cartão de dinheiro, que está programado com refeições gratuitas. Com o
cartão dos FoBM não podem receber as refeições pré-pagas.
➢ Portanto, recomenda-se que paguem a comida e a estadia com um cartão de
dinheiro normal e que usem o Cartão dos FoBM para todos os locais, onde podem
obter o desconto.
➢ Para além disso, não podem reaver o dinheiro do Cartão de Dinheiro dos FoBM.
Apenas quando terminarem a vossa adesão aos membros dos FoBM e devolverem
o cartão permanentemente, é que o dinheiro no cartão vos será devolvido.
➢ Pedimos desculpa por estas restrições, mas, infelizmente, não é tecnicamente
possível fazê-lo de outra forma. Esperamos que gostem de usar o vosso novo
cartão, com o vosso desconto especial para Membros!
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